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- Chcemy wykonaæ wiêcej zadañ
na drogach. Na ten cel przewidujemy
prawie 6,5 mln z³, w tym 2,1 mln z³
na tzw. wydatki bie¿¹ce (w tym
utrzymanie zimowe). W roku 2005
na wydatki drogowe przeznaczyli-
�my kwotê 4,6 mln z³. Ró¿nica na
plus w tym roku wydaje siê du¿a, ale
ma³o prawdopodobne jest, ¿e prze-
³o¿y siê to wprost na ilo�æ i wielko�æ
zadañ. Przyczyna jest bardzo pro-
sta: na przyk³ad dywanik asfaltowy,
jako produkt ropopochodny, dro¿eje
wraz ze wzrostem cen ropy na �wie-
cie i benzyny na naszych stacjach.
Wiêcej pieniêdzy ni¿ w minionym
roku chcemy przeznaczyæ w tym
roku na o�wiatê, zw³aszcza na drob-
ne remonty, ale te¿ modernizacjê i
wymianê pokrycia dachowego w
ZSZ nr 1. Gdyby natomiast prze-
szed³ sito konkursowe nasz wniosek
o dofinansowanie ze �rodków
ZPORR modernizacji Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego
w Le�nicy � podjêliby�my jedno z
najwiêkszych zadañ inwestycyjnych
w o�wiacie. Kwot¹ oko³o 200 tysiê-
cy z³otych � na poprawê stanu dróg i
chodników oraz zakup aparatury
medycznej - chcemy wesprzeæ szpi-
tal, czego nie uda³o siê nam zrobiæ w
2005 r. Ta placówka funkcjonuje ju¿
po remoncie 11 lat i wymaga nieco
wiêkszych nak³adów.
- Wszystko wygl¹da piêknie;
nie przewiduje Pan ¿adnych pro-
blemów?
- Byæ mo¿e ju¿ w tym roku sta-
niemy przed dylematem utrzymania
na terenie naszego powiatu Domów
Pomocy Spo³ecznej w dotychczaso-
wym kszta³cie. Od zmiany zasad
utrzymania tych placówek (teraz
gminy kieruj¹ do nich mieszkañców,
a pobyt op³aca rodzina lub gmina)
coraz mniej mamy chêtnych. S¹ mie-
si¹ce, gdy wolnych miejsc nie braku-
je.
- DPS-y mog¹ znikn¹æ z mapy
powiatu?
- Raczej nie, ale byæ mo¿e dojdzie
do sytuacji, ¿e filia w Le�nicy przyj-
mie wszystkich mieszkañców DPS
w Strzelcach. Wtedy pojawi siê pro-
blem utrzymania pustego obiektu.
Poniewa¿ jako Powiat p³acimy po-
nad 1 mln z³ rocznie za utrzymanie w
ró¿nego rodzaju domach dziecka dzie-
ci z naszego powiatu, a takiej pla-
cówki u nas nie ma, byæ mo¿e w tym
miejscu powstanie. Mo¿e warto o
tym pomy�leæ � to nie tylko opieka
nad dzieæmi tu, na miejscu, ale i nowe
miejsca pracy.
- Wróæmy jeszcze na moment do
kredytu, który planujecie zaci¹-
gn¹æ: to bezpieczne?
- To, ¿e kredyt zapisany jest w
uchwale bud¿etowej, nie oznacza
jeszcze, ¿e na pewno zostanie zaci¹-
gniêty; zale¿eæ bêdzie to od rozwoju
sytuacji finansowej w ci¹gu roku. To
raczej zapewnienie sobie takiej mo¿-
liwo�ci, z przeznaczeniem na zada-
nia drogowe i dokoñczenie przebu-
dowy DPS w Le�nicy. Przede
wszystkim jednak my�limy o inwe-
stycji pn. £¹ki Kozielskie. To zada-
nie, na które mamy dostaæ dofinan-
sowanie z bud¿etu województwa. Po
raz drugi z³o¿yli�my projekt na dofi-
nansowanie. Mia³ byc rozpatrzony
do koñca sierpnia, pó�niej - listopa-
da, teraz mówi siê o koñcu lutego.
Brakuje mi ju¿ cierpliwo�ci, ale mu-
simy czekac bo ewentualne dofinan-
sowanie wyniesie 75% ca³o�ci inwe-
stycji. Poniewa¿ chcemy, by wszy-
scy mieszkañcy powiatu zapoznali
siê z wiêksz¹ ilo�ci¹ danych na temat
bud¿etu, a przecie¿ w krótkiej roz-
mowie nie da siê ich uj¹æ, zdecydo-
wali�my siê  pokazaæ w zestawieniu
zadania inwestycyjne zaplanowane
na ten rok i na lata nastêpne (dzi� -
inwestycje drogowe). Zapraszamy
równie¿ do lektury bud¿etu zamiesz-
czonego w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (w internecie - BIP.powiat-
strzelecki.pl � przyp. mg).
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